
 W czasie tego ćwierćwiecza by-
ło jednak wiele dołków, z któ-
rych firma wychodziła moc-
niejsza i mądrzejsza. Początki 

też nie były łatwe. W 1997 r. mieliśmy do-
brych fachowców branży metalowej, ale 
zorganizowanie zakładu od podstaw wy-
magało zaangażowania kapitału zagra-
nicznego. W tym przypadku umiejętno-
ści wniósł do spółki Konstanty Kamionka, 
wcześniej konstruktor w SHL Kielce i szef 
produkcji Schmidt Polska. Holenderski 
wspólnik wsparł go zasadami prowadze-
nia biznesu i technologią wywrotek ze 

swojego rynku, ale przez pierwszych kilka 
lat KH-KIPPER tułała się po skromnych, wy-
najmowanych pomieszczeniach. Dopiero 
w 2001 r. jej siedzibą stał się Kajetanów 
pod Kielcami, gdzie kupiono teren z nie-
dużą halą. Wkrótce uzupełniono ją o ko-
lejną i tak ruszyło przedsięwzięcie, które 
może być wzorem umiejętnego zarządza-
nia i stałego, rozważnego rozwoju. Jego 
historię znaczą produkty, jakich wcze-
śniej w Polsce nie było, np. skrzynie tyl-
nozsypowe half-pipe czy burty otwierane 
o 180° w wywrotkach 3-stronnych (tzw. 
Hydroboard). To nie znaczy, że od początku 

ustawiały się po nie kolejki. Trzeba było ko-
lejnych lat, by po Europie rozniosła się in-
formacja, że pod marką KH-KIPPER kry-
ją się niezawodne i mocne zabudowy. 
Ich jakość wynikała także z wprowadza-
nia nowoczesnych materiałów. To tu po 
raz pierwszy w Polsce zastosowano stale 
HARDOX o wysokiej odporności na ściera-
nie oraz DOMEX (obecnie STRENX) łączące 
wytrzymałość z podatnością na obrób-
kę plastyczną. Umiejętne wykorzystanie 
unikatowych właściwości tych gatunków 
wyniosło podkielecką firmę do grona 
czołowych europejskich producentów 

KH-KIPPER ma już 25 lat!
Czołowy polski producent wywrotek i urządzeń przeładunkowych zakończył ub. rok rekordowym 
wynikiem 2500 jednostek. Ten rok rozpoczął się od nadziei na dalszą poprawę, co byłoby miłym 
prezentem z okazji srebrnego jubileuszu. Nic z tego! Wojna w Ukrainie i tutaj pokrzyżowała plany.

Dumą KH-KIPPER jest nowa hala montażowa w Kajetanowie, gdzie stworzono warunki 
do bezpiecznej i szybkiej pracy nawet przy zabudowach o bardzo dużych rozmiarach i masie.

W wielu polskich firmach rodzinnych niemałym zmartwieniem 
jest przekazanie pałeczki kolejnym pokoleniom. W KH-KIPPER 
ten proces przebiegł płynnie. Andrzej Kamionka od wczesnych 
lat wdrażał się do tej pracy i w 2014 r. przejął stanowisko 
prezesa od ojca. Ten ma oko na firmę z pozycji doradcy.

KH-KIPPER jako jedna z pierwszych 
zainwestowała w roboty spawalnicze 
do wykonywania powtarzalnych połączeń, 
np. na tylnych burtach wywrotek.

Proces spawania skrzyń ładunkowych został zoptymalizowany poprzez zastoso-
wanie wielkogabarytowych obrotników kolumnowych. Pozwoliło to na skróce-
nie czasu produkcji oraz znacząco wpłynęło na wysoką jakość wykonywanych 
połączeń spawanych. Ważnym dla firmy aspektem jest też poprawa BHP i kom-
fortu pracy osób wykonujących czynności przy wykorzystaniu tych urządzeń.
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zabudów wywrotek, a jej wyroby trafiają 
także poza granice kontynentu (obecnie 
do ponad 70 krajów). Równie ważne było 
przestrzeganie podstawowych zasad:
1. cała produkcja we własnych rękach. 

Korzysta się z outsourcingu, ale traktu-
jąc go jako sposób na „wąskie gardła” 
u siebie i większą elastyczność w zatrud-
nieniu (w razie spadku popytu zmniej-
sza się w pierwszej kolejności zamówie-
nia na zewnątrz, chroniąc załogę).

2. własne kanały sprzedaży. Są oczywi-
ście także partnerzy handlowi, ale jeśli 
któryś zrezygnuje ze współpracy rynek 
nie jest tracony.

3. własne biuro konstrukcyjne. To obecnie 
30 inżynierów, z których połowa pilnu-
je bieżącej produkcji, a pozostali obmy-
ślają ulepszenia. Dzięki temu każdy wy-
rób powstaje wg pełnej dokumentacji, 
co ułatwia wykonanie i serwis.
Dzięki pomyślnej koniunkturze urucho-

miono w 2007 r. drugi zakład w Skarżysku-
Kamiennej, a w 2008 r. robota spawal-
niczego, jednego z pierwszych w branży. 
Potem przyszedł kryzys, który przypomniał, 
że w biznesie niczego nie można być pew-
nym. Długofalowym rozwiązaniem była 
szersza dywersyfikacja produkcji: wprowa-
dzono wyroby dedykowane dla energety-
ki i służb komunalnych, które są mniej po-
datne na wahania koniunktury. Teraz oko-
liczności też nie są korzystne, mimo chłon-
nego rynku. Na skutek wojny w Ukrainie 
odpadły niemal z dnia na dzień dwa du-
że rynki głównie na ciężkie zabudowy ko-
palniane. Część zamówień udało się wcze-
śniej zrealizować, inne przekierować w re-
jony, gdzie obowiązują podobne normy 

emisyjne. Brakuje podstawowych mate-
riałów, a także podwozi pod zabudowę, 
bo ich producenci też są dotknięci przez 
zawirowania w łańcuchach logistycznych. 
Gwałtownie rosną koszty energii. 

Pewną pomocą w tej niełatwej sytuacji 
są inwestycje, które udało się zrealizować 
mimo pandemii. Uruchomiono nową ha-
lę montażową z 18 stanowiskami rozsta-
wionymi na powierzchni 1000 m2 tak, by 
ułatwić pracę przy dużych zabudowach. 
Jednocześnie wysokość hali (10 m do suw-
nic) umożliwia wykonanie cyklu kompleta-
cji i prób także w przypadku ciężkich skrzyń 
z daszkami ochronnymi nad kabiną. Suwnice 
są 10-tonowe, by z kolei takie skrzynie prze-
mieszczać swobodnie nad stanowiskami.

Na dachu hali zamontowano panele fo-
towoltaiczne o mocy nominalnej 150 kW, 
które już przyczyniły się do wydatnego ob-
niżenia rachunków za prąd. Do hali przy-
lega nowy budynek biurowy, oddany 
do użytku w tym roku, mieszczący m.in. 
biuro konstrukcyjne, księgowość i salę 
szkoleniową. Ulokowanie większości mon-
tażu w nowym obiekcie zwolniło miejsce 
na rozbudowę lakierni. Dokupiono tak-
że stanowisko do laserowego cięcia pro-
fili używanych na ramy pomocnicze zabu-
dów. Produkcja w tym roku będzie zapew-
ne mniejsza niż w ubiegłym, ale dzięki lep-
szej organizacji i korzystnym kursom walut 
nadal zyskowna. 

Wojciech Karwas

KH-KIPPER produkuje i sprzedaje z sukcesem własne hakowe urządzenia przeładunkowe 
ZH-12 o udźwigu 12 t, ale montuje także ciężkie hakowce innych marek. Tu można także 
dokupić przyczepy podkontenerowe. 
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